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Stimată clientă, stimate client,
Vă mulţumim că aţi optat pentru unul dintre produsele noastre. Marca noastră 
simbolizează produse de calitate superioară, testate în detaliu, din domeniile 
căldură, terapie, tensiune/diagnosticare, greutate, masaj, frumuseţe, aer, în-
grijire bebeluşi şi sport. Citiţi cu atenţie aceste instrucţiuni de utilizare, păs-
traţi-le pentru consultarea ulterioară, puneţi-le la dispoziţie altor utilizatori şi 
respectaţi indicaţiile.

Cu deosebită consideraţie, 
Echipa dumneavoastră Beurer

Pachet de livrare
•	 1 ceas sport
•	 1 staţie de andocare pentru încărcarea ceasului sport
•	 1 exemplar din prezentele instrucţiuni de utilizare
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1. Prezentare  
Cu ceasul sport Beurer AW 85, puteţi să aflaţi nu numai ora, ci şi să înregistraţi 
activităţi sau să primiţi înştiinţări referitoare la mesajele, e-mail-urile sau apelurile 
primite, toate acestea cu comoditate de la încheietura mâinii dumneavoastră. 
Astfel, toate sunt imediat vizibile şi întotdeauna actualizate.

Ceasul sport dispune de următoarele funcţii (cu condiţia ca ceasul sport să fie 
conectat la un smartphone şi aplicaţia „beurer Health Manager“ să fie instalată):
•	 Informarea cu privire la mesajele primite pe smartphone (SMS, WhatsApp, 

Twitter etc.)
•	 Informarea cu privire la e-mail-urile primite pe smartphone
•	 Informarea cu privire la apelurile primite pe smartphone
•	 Funcţii de căutare ale smartphone-ului: Prin apăsarea butonului ceasului 

sport, va suna un ton la smartphone, astfel încât acesta va fi mai uşor de 
găsit (atât timp cât aparatele se află într-o rază de acţiune de aprox. 5 m, 
în spaţiu deschis).

•	 Funcţia de căutare a ceasului sport: Prin activarea în aplicaţie a tonului de 
semnalizare la ceasul sport, acesta va fi mai uşor de găsit (atât timp cât 
aparatele se află într-o rază de acţiune de aprox. 5 m, în spaţiu deschis).

•	Declanşare de la distanţă a camerei: Prin apăsarea butonului ceasului sport, 
se deschide aplicaţia de cameră a smartphone-ului, iar aceasta va fi declan-
şată prin încă o apăsare.

•	 Interogare de stare a obiectivului zilnic introdus (paşi, distanţă)
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2. Explicaţia simbolurilor  
Următoarele simboluri sunt folosite în aceste instrucţiuni de utilizare:

 
AVERTIZARE 
Indicaţie de avertizare privind pericolele de vătămare sau pericolele 
pentru sănătatea dumneavoastră

 
ATEnŢIE 
Indicaţie de siguranţă privind posibile daune ale aparatului/acce-
soriilor

Indicaţie
Indicaţie privind informaţii importante

3. Indicaţii importante
 AVERTIZARE

•	Aparatul este destinat exclusiv utilizării private. Acest aparat trebuie utilizat 
numai în scopul pentru care a fost creat şi în modul specificat în instrucţiunile 
de utilizare. Utilizarea necorespunzătoare poate fi periculoasă. Producătorul 
nu poate fi tras la răspundere pentru defecţiuni cauzate prin utilizarea neco-
respunzătoare sau neglijentă a aparatului.

•	Ceasul sport este rezistent la apă până la o adâncime de 50 de metri.
•	Protejaţi ceasul şi accesoriile împotriva şocurilor, umezelii, impurităţilor, fluc-

tuaţiilor puternice de temperatură şi acţiunii directe a radiaţiilor solare.



6

•	Nu utilizaţi aparatul în apropierea câmpurilor magnetice puternice, nu îl apro-
piaţi de echipamente radio.

•	Nu aruncaţi ceasul în flacără deschisă, acesta poate exploda.
•	Pentru a garanta o transmisie Bluetooth® ireproşabilă, evitaţi neapărat câm-

purile magnetice foarte puternice (de exemplu, transformatoarele), deoarece 
pot apărea perturbări ale transmisiei.

Indicaţii privind manipularea acumulatoarelor 
•	Când lichidul din celula acumulatorului intră în contact cu pielea sau ochii, 

clătiţi locurile afectate cu apă şi căutaţi ajutor de specialitate.
•	Pericol de înghiţire! Copiii pot înghiţi acumulatoarele şi se pot asfixia. De 

aceea, nu păstraţi acumulatoarele la îndemâna copiilor!
•	Dacă unul dintre acumulatoare s-a scurs, puneţi-vă mănuşi de protecţie şi 

curăţaţi compartimentul pentru baterii cu o cârpă uscată.
•	Protejaţi acumulatoarele de căldura excesivă.
•	Pericol de explozie! Nu aruncaţi acumulatoarele în foc.
•	Nu dezasamblaţi, deschideţi sau rupeţi acumulatoarele.
•	Utilizaţi numai aparatele de încărcare care îndeplinesc instrucţiunile de uti-

lizare. 
•	 Înainte de utilizare, acumulatoarele trebuie încărcate corect. Pentru o în-

cărcare corectă trebuie să respectaţi întotdeauna indicaţiile producătorului, 
respectiv informaţiile din aceste instrucţiuni de utilizare.
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4. Descrierea aparatului

1

2

34

5

10

9
8
7

6

Indicaţie
În cazul influenţei puternice a luminii (de exemplu, lumină solară), 
alarma trebuie setată pe vibraţii pentru a vă asigura că alarma a fost 
observată.
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Privire de ansamblu asupra tastelor

1 Tasta STATUS
O apăsare: Afişarea tuturor înştiinţărilor (apeluri/e-mail-
uri/mesaje)
Apăsare lungă (>2 secunde): Ştergerea tuturor înştiinţărilor

2 Coroană Setarea manuală a orei

3 Tasta OBIECTIV 
ZILNIC/PAIRING

O apăsare: Afişarea atingerii obiectivului actual (exemplu: La 
50-74% din obiectivul zilei, se aprind 3-LED-uri. La 75-99%, 
se aprind 4 LED-uri)
Apăsare lungă (>5 secunde): Pornirea sincronizării cu smart-
phone-ul

4 Tasta CAMERĂ
Prima apăsare: Se deschide aplicaţia de cameră a smartp-
hone-ului
A doua apăsare: Declanşarea camerei

5 Tasta CĂUTARE

Apăsare scurtă: Se caută smartphone-ul
Apăsare lungă (>2 s): Funcţia Bluetooth® este oprită. A do-
ua apăsare lungă a butonului (>2 sec.): Funcţia Bluetooth® 

este pornită.
Privire de ansamblu asupra simbolurilor

6 Simbolul MESAJE Afişarea mesajelor actuale/primite

7 Simbolul E-MAIL Afişarea e-mail-urilor actuale/primite

8 Simbolul SEMNAL
Se întrerupe conexiunea Bluetooth® dintre smartphone 
şi ceasul sport. Ceasul sport încearcă să se conecteze la 
smartphone.

9 Simbolul APEL Afişarea apelurilor actuale/primite/pierdute

10 Simbol OBIECTIV 
ZILNIC Afişarea obiectivului zilei
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5. Primul pas
5.1 Încărcarea şi activarea ceasului sport
Încărcaţi ceasul sport înainte de prima utilizare (cel puţin 5 ore) la staţia de an-
docare furnizată. Ceasul sport se activează automat.

 ATEnŢIE 
Pentru încărcare, utilizaţi exclusiv staţia de andocare din pachetul de livrare. 
Staţiile de andocare/cablul de încărcare nepermise pot deteriora ceasul sport!

Pentru a încărca ceasul de activitate, procedaţi în felul următor: 
1. Conectaţi staţia de andocare furnizată prin USB cu un computer pornit.
2. Conectaţi celălalt capăt al staţiei de andocare la ceasul sport, conform figurii. 

Simbolul de apel  luminează intermitent pe perioada 
procesului de încărcare. 

3. Imediat ce acumulatorul a fost încărcat complet, sim-
bolul se stinge.

4. Îndepărtaţi staţia de andocare de la ceasul sport.
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5.2 Conectarea ceasului sport la un smartphone
Pentru a putea utiliza la capacitate maximă funcţiile ceasului, acesta trebuie 
să fie conectat apoi la un smartphone. La un ceas se poate conecta un sin-
gur smartphone.

Asiguraţi-vă că smartphone-ul dumneavoastră este compatibil cu ceasul 
sport. Puteţi găsi o listă a tuturor smartphone-urilor compatibile la codul 
QR de pe ambalajul produsului sau pe www.beurer.com

1. Descărcaţi aplicaţia „beurer Health Manager“ din App-Store / Google 
 PlayStore.

2. Activaţi Bluetooth® pe smartphone-ul dumneavoastră.
3. Porniţi aplicaţia „beurer Health Manager“.
4. Selectaţi aplicaţia Settings  Add device  AW 85 şi urmaţi instrucţiunile 

din aplicaţie.

5.3 Setarea manuală a orei

Pe lângă sincronizarea automată a orei, ceasul dumneavoastră sport 
poate fi setat manual oricând.

1. Trageţi coroana ceasului sport în exterior.
2. Pentru setarea ceasului, rotiţi coroana .
3. Apoi, apăsaţi coroana în interior.
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5.4 Sincronizarea orei prin intermediul smartphone-ului
Aveţi posibilitatea de a sincroniza ora ceasului sport cu cea a smartphone-ului. 
Procedaţi după cum urmează:
1. Selectaţi din aplicaţia „beurer HealthManager“ Settings AW 85  Synchro-

nise time. Secundarul ceasului sport se opreşte acum.
2. Setaţi în aplicaţie, din câmpul Oră, ora exactă care este afişată actual pe 

ceasul sport.
3. În aplicaţie, apăsaţi Synchronise. Ora de pe cadranul ceasului sport este sin-

cronizată acum în mod automat cu ora smartphone-ului.

Dacă ora afişată pe cadran este cu mai puţin de 10 minute înaintea 
noii ore dorite a smartphone-ului, secundarul ceasului sport va ră-
mâne nemişcat până când orele vor fi sincronizate.

6. Funcţii

Următoarele funcţii sunt disponibile numai dacă aţi conectat cea-
sul sport la un smartphone (vezi „Conectarea ceasului sport la un 
smartphone”). Activaţi accesul la aplicaţie prin serviciul de me-
sagerie al smartphone-ului. Asiguraţi-vă că înştiinţările push sunt 
active. Dacă utilizaţi un iPhone, mesajele trebuie afişate în centrala 
de mesaje. Aplicaţia trebuie să fie întotdeauna deschisă în fundal, 
în caz contrar, este posibil ca funcţiile individuale să nu fie utilizate.
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6.1 mesaje 
Dacă se primesc mesaje la smartphone-ul dumneavoastră (de exemplu, SMS 
sau Whatsapp), puteţi fi informat cu ajutorul ceasului, prin intermediul unei 
alarme (semnal luminos, ton de semnalizare sau vibraţie).
1. În „beurer HealthManager“ selectaţi tipul alarmei pentru mesaje (semnal lu-

minos, ton de semnalizare, vibraţie) din Settings  AW 85  Notifications 
Unread messages . Imediat ce a fost recepţionat un mesaj pe smartphone, 
se activează alarma selectată a ceasului.

2. Pentru a vedea dacă s-a primit un mesaj pe smartphone, apăsaţi tasta 
 STATUS a ceasului sport . Dacă simbolul pentru mesaje  luminează, 
aţi primit un nou mesaj pe smartphone.

6.2 E-mail 
Dacă se recepţionează un e-mail pe smartphone-ul dumneavoastră, puteţi fi 
informat cu ajutorul ceasului, prin intermediul unei alarme (semnal luminos, ton 
de semnalizare sau vibraţie). 
1. În „beurer HealthManager“, selectaţi tipul alarmei pentru mesaje (semnal lu-

minos, ton de semnalizare, vibraţie) din Settings  AW 85  Notifications   
Unread e-mails . Imediat ce a fost recepţionat un e-mail pe smartphone, se 
activează alarma selectată a ceasului.

2. Pentru a vedea dacă s-a primit un e-mail pe smartphone, apăsaţi tasta STA-
TUS a ceasului sport . Dacă simbolul pentru e-mail  luminează, aţi 
primit un nou e-mail pe smartphone.
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Caz special pentru iOS: Dacă în căsuţa de mesaje sunt mai multe 
e-mailuri necitite decât se pot afişa în centrala de mesaje a iPhone-ului, 
se vor întâmpla următoarele:
La citirea fiecărui e-mail va suna o nouă alarmă, până ce numărul 
e-mailurilor necitite rămase scade sub numărul de e-mailuri care se 
pot afişa în centrala de mesaje.

6.3 Apeluri primite/pierdute 
Dacă se primeşte un apel pe smartphone-ul dumneavoastră, puteţi fi infor-
mat cu ajutorul ceasului, prin intermediul unei alarme (semnal luminos, ton de 
semnalizare sau vibraţie).
1. În „beurer HealthManager“, selectaţi tipul alarmei pentru apeluri (semnal lu-

minos, ton de semnalizare, vibraţie) din Settings  AW 85  Notifications 
 Incoming calls. Imediat ce a fost recepţionat un apel pe smartphone, se 
activează alarma selectată a ceasului.

2. Pentru a vedea dacă pe smartphone-ul dumneavoastră a fost preluat un apel 
pierdut, apăsaţi tasta STATUS  pe ceasul dumneavoastră sport. Dacă 
simbolul de apel  luminează, aveţi un apel nepreluat.
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6.4 Alarmă
Puteţi seta cinci timpi de alarmă diferiţi prin intermediul aplicaţiei.
De îndată ce a fost atins timpul de alarmă, ceasul sport începe să vibreze/să 
emită semnale sonore şi LED-urile de pe afişaj începe să lumineze alternant.
1. Selectaţi din „beurer HealthManager“ de la Setări  AW 85  Alarmă unul 

dintre cei cinci timpi de alarmă.
2. Pentru a seta timpul de alarmă dorit, apăsaţi pe câmpul cu oră de lângă 

alarmă.

6.5 obiectiv zilnic activitate 
Prin intermediul senzorului de acceleraţie 3D încorporat, ceasul sport poate 
măsura activitatea dumneavoastră prin mişcările încheieturii (paşi, distanţă, 
calorii sau timp activ). Puteţi introduce un obiectiv de activitate zilnic în „beurer 
HealthManager“ (paşi, calorii sau timp activ).
1. Selectaţi obiectivul zilei dumneavoastră din „beurer HealthManager“ din 

Settings  Target  Activity 
2. Pentru a afişa progresul actual al obiectivului zilnic, apăsaţi tasta OBIECTIV 

ZILNIC . În funcţie de progres, se aprind acum LED-urile de pe ceas (a se 
vedea tabelul următor).
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Simbol Progres al obiectivului zilnic
Toate cele 5 LED-uri luminează = 100% din obiectivul zilnic

Cele 4 LED-uri de jos luminează = 75-99% din obiectivul zilnic 

Cele 3 LED-uri de jos luminează = 50-74% din obiectivul zilnic 

Cele 2 LED-uri de jos luminează = 25-49% din obiectivul zilnic 

Doar cel mai de jos LED luminează = 0-24% din obiectivul 
zilnic

Puteţi citi apoi progresul obiectivului zilnic pe ceasul sport. Informaţiile 
suplimentare (de exemplu, calorii consumate) se pot vedea în „beurer 
HealthManager“. Transmisia datelor de activitate se realizează auto-
mat imediat ce ceasul a fost conectat la smartphone. Senzorul înre-
gistrează mişcările după ce au fost executate cel puţin 30 de mişcări.

6.6 Pierderea conexiunii Bluetooth  
Dacă simbolul de semnal  luminează intermitent, conexiunea Bluetooth® 
dintre ceasul sport şi smartphone a fost pierdută. Acest lucru se poate întâm-
pla dacă smartphone-ul şi ceasul sport sunt prea departe unul de celălalt sau 
dacă există interferenţe provocate de alte aparate.
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1. Pentru a verifica dacă a fost întreruptă conexiunea Bluetooth® dintre smartp-
hone şi ceasul sport, apăsaţi tasta STATUS . Dacă printre altele, simbolul 
semnal  luminează intermitent, conexiunea este întreruptă.

2. iPhone: Dacă utilizaţi un iPhone şi conexiunea Bluetooth® a fost întreruptă, 
intraţi în setările smartphone-ului dumneavoastră, la Bluetooth® şi ştergeţi 
AW 85 din lista aparatelor Bluetooth® conectate. Apoi, conectaţi din nou din 
aplicaţia AW 85 la aplicaţie prin Bluetooth®.
Android: Dacă utilizaţi un smartphone Android şi conexiunea Bluetooth® nu 
mai este realizată, separaţi conexiunea Bluetooth®  de la nivelul aplicaţiei şi 
apoi conectaţi din nou AW 85.

Verificaţi, de asemenea, dacă Bluetooth® este activat la aparatul dum-
neavoastră AW85. Pentru a porni şi opri Bluetooth®, apăsaţi tasta CĂ-
UTARE  timp de aproximativ două secunde. Dacă Bluetooth® este 
oprit la AW85, nu se vor afişa informaţii pe cadran la apăsarea tastei 
STARE , CĂUTARE  sau CAMERĂ .

Ceasul sport se va conecta automat la smartphone, atât timp cât 
ambele aparate se află în raza de acţiune (cu condiţia preliminară ca 
funcţia Bluetooth® să fie activată la smartphone şi la ceasul sport). 
După ce aparatele au fost conectate cu succes, ceasul sport vi-
brează scurt. Dacă aparatele nu mai sunt conectate, apăsaţi tasta 
PAIRING  pentru a reactiva conexiunea.
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6.7 Căutarea smartphone-ului
Dacă v-aţi pierdut smartphone-ul şi nu îl mai puteţi găsi, aveţi posibilitatea de 
a-l localiza sonor cu ajutorul ceasului sport (cu condiţia preliminară ca ambe-
le aparate să fie conectate prin Bluetooth® şi să se afle în raza de acţiune de 
5 m, în spaţiu deschis).
•	Apăsaţi tasta CĂUTARE  de pe ceasul sport. La nivelul smartphone-ului 

sunt emise acum tonuri de semnal (trei secunde).

6.8 Căutarea ceasului sport
În cazul în care aţi pierdut ceasul sport şi nu îl mai puteţi găsi, aveţi posibilitatea 
de a-l localiza acustic prin intermediul smartphone-ului (în prealabil, ambele 
aparate sunt conectate prin Bluetooth® şi pe o rază de cca. 5 m în spaţiu liber).
1. Deschideţi aplicaţia „beurer HealthManager“.
2. Apăsaţi Settings  AW 85 Search for watch
3. Acum, ceasul sport emite un ton de semnalizare şi  luminează (în funcţie 

de setările stabilite).
4. Puteţi opri tonul de semnalizare cu ajutorul smartphone-ului.

6.9 Funcţia de declanşare de la distanţă a camerei
Puteţi declanşa camera smartphone-ului dumneavoastră prin intermediul cea-
sului sport (cu condiţia preliminară ca aparatele să fie conectate prin Bluetooth® 
şi să se afle în raza de acţiune de aprox. 5 m, în spaţiu deschis). În acest mod, 
camera poate fi declanşată pentru a capta fotografii comod şi uşor.
1. Deschideţi aplicaţia „beurer HealthManager“.
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2. Apăsaţi tasta CAMERĂ  de pe ceasul sport. Se deschide aplicaţia camerei 
smartphone-ului dumneavoastră.

3. Apăsaţi din nou tasta CAMERĂ  de pe ceasul sport. Se aude un ton de 
semnalizare şi se emite o solicitare de fotografie către smartphone. Imediat 
ce camera smartphone-ului a fost declanşată, sunt emise două tonuri de 
semnalizare scurte, succesive.

Pentru a putea utiliza această funcţie, smartphone-ul trebuie să fie por-
nit şi aplicaţia Beurer HealthManager trebuie să fie deschisă.

6.10 Conectarea ceasului sport la schimbarea smartphone-ului
Dacă doriţi să conectaţi ceasul sport la un alt smartphone, trebuie să întrerupeţi 
înainte conexiunea la smartphone-ul anterior. Procedaţi după cum urmează:
1. iPhone: Dacă până acum aţi utilizat un iPhone, intraţi în setările smart phone-

ului dumneavoastră de pe Bluetooth® şi ştergeţi AW 85 din lista echipamen-
telor Bluetooth® conectate. Întrerupeţi conexiunea şi din aplicaţie. Conectaţi 
noul smartphone conform capitolului „5.2 Conectarea ceasului sport la un 
smartphone”.
Android: Dacă utilizaţi un smartphone Android, întrerupeţi conexiunea Blue-
tooth® din aplicaţie. Conectaţi noul smartphone conform capitolului „5.2 Co-
nectarea ceasului sport la un smartphone”.

6.11 Acumulator gol
Imediat ce încărcarea acumulatorului scade sub 20%, este afişat un mesaj de 
informare pe smartphone-ul dumneavoastră. În plus, la fiecare apăsare a tas-
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telor se afişează simbolul OBIECTIV ZILNIC  şi simbolul MESAJE  pe 
ceasul sport, iar secundarul se deplasează în intervale de 5 secunde. În acest 
caz, încărcaţi ceasul sport conform descrierii din capitolul „5.1 Încărcarea şi 
activarea ceasului sport”.

Imediat ce ceasul sport se află în această stare, funcţiile nu mai sunt 
garantate. Încărcaţi acumulatorul la 100% la fiecare proces de încăr-
care.

6.12 Transmisia şi salvarea datelor
Ceasul de activitate salvează datele până la 30 de zile.

Vă recomandăm o transmisie a datelor în decurs de 30 de zile pentru 
a evita pierderea de date. Pentru transmisia datelor, aplicaţia beurer 
HealthManager trebuie să fie deschisă. Datele sunt transmise auto-
mat, în prealabil există o conexiune Bluetooth® şi ceasul sport este 
cuplat la smartphone.

7. Curăţare
Curăţaţi ceasul cu o cârpă moale. Nu ţineţi ceasul sub jet de apă pentru mult 
timp. Nu utilizaţi detergenţi sau dizolvanţi corozivi, gazoşi sau chimici.
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8. Ce este de făcut în caz de probleme?

Problemă Remediere posibilă a erorilor

Nu este posibilă nicio conexiune Blu-
etooth® între smartphone şi ceasul 
sport.  

Dezactivaţi şi reactivaţi ® pe smartp-
hone-ul dumneavoastră.

Dacă aveţi iPhone, urmaţi instruc-
ţiunile din capitolul „6.6 Pierderea 
conexiunii Bluetooth“ de sub punc-
tul iPhone.

Reporniţi aplicaţia.

Asiguraţi-vă că funcţia Bluetooth® 

este activată la ceasul sport (a se 
vedea pagina 8 „tasta Căutare“). 
Funcţia Bluetooth® este dezactiva-
tă când la apăsarea tastei STATUS 

, tastei CĂUTARE  sau a tas-
tei CAMERĂ  nu apar informaţii 
pe afişaj.

Închideţi toate celelalte aplicaţii şi în-
depărtaţi toate celelalte dispozitive 
Bluetooth® din setările Bluetooth® ale 
smartphone-ului.
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Problemă Remediere posibilă a erorilor

Ora smartphone-ului nu este transfe-
rată pe ceasul sport.

Urmaţi exact instrucţiunile din ca-
pitolul „5.4 Sincronizarea orei prin 
smartphone“. Ora greşită indicată 
actual pe ceasul dumneavoastră 
sport trebuie introdusă în aplicaţie.

Ceasul sport nu poate fi încărcat de 
la staţia de încărcare.

Aveţi grijă ca în timpul procesului 
de încărcare ceasul sport să se afle 
exact pe staţia de încărcare.

Ceasul sport nu arată mesaje/e-mail-
uri/apeluri noi, indiferent de care au 
fost introduse pe smartphone.

Verificaţi de pe smartphone dacă 
„funcţia push“ pentru mesaje/e-mail-
uri/apeluri a fost activată.

Ceasul sport nu poate găsi niciun 
smartphone. Smartphone-ul nu poa-
te găsi niciun ceas sport.

Asiguraţi-vă că funcţia Bluetoo-
th® este activată la ceasul sport şi 
la smartphone şi că ambele apara-
te se află pe o rază de acoperire de 
5 m unul faţă de celălalt.
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9. Eliminarea ca deşeu
În vederea protejării mediului înconjurător, aparatul nu trebuie eliminat 
la gunoiul menajer la finalul duratei de viaţă.  Eliminarea se poate re-
aliza prin intermediul centrelor de colectare corespunzătoare din ţara 
dumneavoastră. Eliminaţi aparatul conform prevederilor Directivei – 
WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) privind aparatele 
electrice şi electronice vechi. Pentru întrebări suplimentare, adre-
saţi-vă autorităţii locale responsabile pentru eliminarea deşeurilor.

Eliminarea ca deşeu a acumulatoarelor
Acumulatoarele uzate, complet goale trebuie eliminate în recipientele 
de colectare special marcate, la firmele specializate sau la comerci-
antul de electrice. Aveţi obligaţia legală să eliminaţi acumulatoarele 
ca deşeu.
Acumulatoarele care conţin substanţe toxice prezintă aceste simboluri: 
PB = bateria conţine plumb,
Cd = bateria conţine cadmiu, 
Hg = bateria conţine mercur.
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10. Date tehnice
Dimensiunile carcasei ceasului 0,47 x 25 x 0,13 cm

Compatibilitate •	 de la iPhone 5
•	 de la aparate Android 4.3 Blue tooth® 

Smart 4.0 Ready 
(pentru lista smart phone-
urilor compatibile, scanaţi 
codul QR)

Greutate 61 g

Etanşeitatea la apă 50 m

Frecvenţă de transmisie 2,4 GHz Bluetooth®Smart 4.0

Tensiune de intrare c.c. 5 V   0,09 Wh, 

Acumulator Acumulator Li-Ion 3,7 V / 30 mAh

Garantăm prin prezenta că acest produs corespunde Directivei europene  R&TTE 
1999/5/CE. Vă rugăm să luaţi legătura cu departamentul de service la adresa 
menţionată pentru a obţine informaţii mai detaliate – de exemplu declaraţia de 
conformitate CE.
Marca Bluetooth® şi logoul aferent sunt mărci comerciale înregistrate ale societăţii  
Bluetooth®SIG, Inc. Orice utilizare a acestor mărci de către Beurer GmbH are loc sub licenţă.
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